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The present research discusses the limits of absolute guardianship 

(wilāyat muṭlaqa) of the jurist from the perspective of Imam 

Khomeini. The method of research is descriptive-analytic. The results 

show that “absoluteness” in the jurisprudential term “absolute 

guardianship” is a relative concept. Guardianship is absolute in some 

aspects and qualified or constrained in others. In Imam Khomeini’s 

view, a jurist has absolute guardianship (authority of an Islamic 

government) with respect to ancillary jurisprudential rulings; that is, in 

addition to its task of performing ancillary jurisprudential rulings, 

when necessary, the government can legislate binding laws in the 

domain of jurisprudential problems and even jurisprudential 

obligations. However, the guardianship of a jurist or authorities of a 

government in the Period of Occultation of the Infallible Imam is 

constrained in at least five aspects: justice, exigency as identified by 

committed experts, the public domain, commitment of the 

governmental practice of the Prophet (s) and Infallible Imams (a), and 

law. In this way, there is no ground for claims like “priority of 

guardianship over justice,” “legitimacy of any decision deemed 

exigent by the jurist,” “any governmental interference in citizens’ 

privacy,” “equivalence of a just jurist to an Infallible Imam,” and “the 

jurist guardian being above law.” 
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ancillary jurisprudential rulings; justice; public interest; law.   
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 مطلقه تیو حدود وال ینیامام خم
  

 28/3/1041 تاریخ تأیید:                                  8/2/1041تاریخ دریافت:

  یجواد ورع یدس 

 

اسدت    یندی امدا  م   یدداا  از د یهفق ی مطلقه یتحدود وال یهدف پژوهش حاضر بررس

 یدر اصطالح فقه« اطالق»که  دهند ینشان م یجاست  نتا یلیتحل-یفیروش پژوهش، توص

 ی،ا است و به تناسب موضوع مدورد بحدد در هدر مسدا ه     ینسب ی، مفهوم«مطلقه یتوال»

 ی یشده است  در اند یّدمق یگرد یثیاتو ح اتمطلق، و از جه یثیتجهت و ح یکاز  یتوال

 ی( نسدبت بده احکدا  فر د    یحکومت اسالم یارات)امت یهفق ی مطلقه یتوال ینی،اما  م 

 ی،شدر   یاحکدا  فر د   یاجدرا  یتحکومت افزون بدر مسدلو    یعنیمطلق است؛  ی،شر 

 وضد  آور  قانون ا زا  ی،شر  یاتا زام یو حت یدر قل رو مباحات شر  واندت ی ندا لزو  م

کد    دسدت  یبدت، حکومدت در  ردر     یاراتو امت یهفق یتوال یگر،  اما از جانب دیدن ا

کارشناسان متعهدد، قل درو    یصاست:  دا ت، مرلحت به تشخ یدبه پنج ق یّدمحدود و مق

، و قدانون   د ا   و اما  معرو  یامبرحکومت پ ی یر به س یبندیپا ی،  وم ی حوز 

، «مردلحت بداندد   یهکه شخصِ فق ی یهر تر »، «بر  دا ت یتتقد  وال»مثل:  ییها ازار 

و «  داد  بدا معردو     یده فق یتدراز  هد  » ،«یمروصد  ی حق دما ت حکومدت در حدر  »

  ندارد  یگاهیجا «فقیه یو  بودن یفراقانون»
 

 اداتت، ملال ت    ی،شاع   یاحکاام فع ا   ینی،امام خم یه،مطلقه فق یتوال :ها هکلیدواژ

 قانون. ی، موم
  

                                                 
 .(jvarai@rihu.ac.ir. )یعانپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ا یار،دانش .1
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 بیان مساله

اختیارات حکومت مقید به چارچوب احکام فرعی شرعی نیست، بلکه از  امام خمینیاز دیدگاه 
تواند در قلمررو مااحرات و حتری امیامیرات شررعی، و این زاویه مطلق است؛ یعنی حکومت می

احکام وضعی بر اساس مصلحت قانون وضع نماید و حکم امیامی شرعی را موقتًا تعطیل نماید 
ن سخن را نااید بره ایرن معنرا دانسرت خره اختیرارات یا حکم وضعی شرعی را دگرگون سازد. ای

حکومت از زوایای دیگر هم مطلق بوده و مقید به هیچ قیدی نیسرت. در ایرن مقامره اررفًا بره 
پرردازیم؛ در ضرمنب بحرت، تکلیر  مری امام خمینیبیان حدود و قیود والیت مطلقه از دیدگاه 

 ه ایشان نیی روشن خواهد شد. های نادرست و تفسیرهای ناروا از دیدگابرخی از نسات

 . حدود والیت مطلقه1
 . عدالت1.1

است. « عدامت»نخستین محدودیت والیت مطلقه، اعم از پیامار یا امام معصوم یا فقیه عادل، 
تواند حکم ناعادالنه اادر نموده و مردم را به اطاعت از آن فرابخواند. دار جامعه هرگی نمی زمام

خننرد، امرا والیرت محردود بره معصوم برخالف عدامت اعمال والیرت نمریاگرچه پیامار و امام 
تروان از آن گاه و تحت هریچ شررایطی نمریعدامت است. عدامت، ارزش مطلقی است خه هیچ

 عدول خرد. ااوال والیت برای آنان در چارچوب عدامت جعل شده است. 
ای متعرال در قررآن این حقیقت از نصوص دینی هم قابل استفاده است. برای نمونه، خرد

ی جعل مقام خالفت خود در زمین را برای پیامارش، حکمرانی بر اساس حرق و  خریم، فلسفه
ا َجَعْلناک»فرماید: عدامت دانسته و می نَّ اْمَحقِّ َو   یا داُوُد إب اسب بب ْرضب َفاْحکْم َبیَن امنَّ

َ
ی اْْل یَفًة فب َخلب

عب اْمَهوی اب
یلب   ال َتتَّ ک َعْن َساب لَّ هب  َفیضب

است، اما ایرن  . هر چند مخاطب آیه، داود(62)ص، املَّ
تکلی  اختصاص به آن حضرت نردارد؛ بلکره هرخسری در منصرب خالفرت امهری قررار گیررد، 

ی بسیاری از مفسران شیعه و سنی وظیفه دارد بر اساس حق و عدامت حکم براند، نره گفته به
؛ 421، ص. 2ق، ج4142؛ سامعقند،،  79، ص. 62ق، ج4146)ر.ک: طباع،،  ی شخصری  میل و اراده

؛ قعطبای،  77، ص. 2، ج4296؛ طبعسای،  70، ص. 1تاا، ج ؛ ماورد،، بای 211، ص. 1م، ج6002طبعانی، 

و مکارم،  416، ص. 62ق، ج4160؛ ابن  اشور، 66، ص. 2تا، ج؛ حقی بعسو،، بی422، ص. 41، ج4221

ای نهرادن هرر چیریی در جایگراه معن را بره« حق». برخی از مفسران نیی (624، ص. 47، ج4294
خره  (12، ص. 2تاا، ج و کاشاانی، بای   1، ص. 6ق، ج4101)قطب راوند،، اند واقعی خود تفسیر خرده

 88ی  همان تعری  معروف عدامت است. آیات دیگری هم در قرآن وجرود دارنرد خره مآرل آیره
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تواننرد ن آیرات مریدهند تا بر اساس عدامت حکم برانند. ای ی نساء به حاخمان دستور می سوره
ی مورد بحت نیی عدامت اسرت. وقتری پیراماران  در آیه« حق»خه مراد از ای باشند بر اینقرینه

ای دارند، جانشینان غیرمعصوم آنان به طریق اومی موظ  به رعایت حق و امهی چنین وظیفه
جری امانرت خره مراهیتی -رو عالمه نائینی حکمرانی والیری را  اند. ازهمینعدامت در حکمرانی

اش تواری  خررده اسرت؛ چرون حکمرانری« عادمره»چرون  های متعددی همبه ویژگی -ندارد
. (11-12، صا..  4226)ناایینی،  ناوده و مقید و مشروط به قانون عادالنه اسرت « بخواهانه دل»

اتغطاا،،  )کاشف« ترین وظیفه حاخمرانبرترین و مهم»امغطاء نیی برقراری عدامت را عالمه خاش 

 دانسته است. (401، ص. ق4220
ی حرق و سرتاندن حقرو   اقامه»ی پذیرش خالفت و امارت را  با اراحت فلسفه علی

دانسرتند خره مری رغم آن . ایشان بره(2اتبالغه، خطبه  )نهجخند اعالم می« ضعیفان از قدرتمندان
نظرر خواهان، امنیت جامعه و حکومتش را تهدید خواهند خرد، از پیگیرری عردامت اررفزیاده

 ی علری برا سریره« تقدم امنیرت برر عردامت»ی  . بنابراین، نظریه(462)همان، خطبه نکردند 
 سازگاری ندارد و نافی تقّدم اهم بر مهم است )خه ممکن است در مواردی امنیت باشد(. 

عنوان یرک  محدودیت برقراری عدامت برای اطال  والیت، افیون بر محدودیتب عدامت به
داری جامعه با اختیارات گسترده به معصروم، و در غیارت  دار است. زمام موا  نفسانی در زما

او به عادل سپرده شده است؛ یعنی خسی خه از درون مراقای دارد ترا از موقعیرت و اختیراراتش 
داری از امانت  خند. این محدودیت هرچند مانعب تادیل و دگرگونی ماهیت زماماستفاده نمیسوء

دار بداننرد، نره مامرک و  چنران خرود را امانرتداران هم شود زمام میبه مامکیت است و موجب 
 بیرونی بر قدرت نیست. ؛ ومی نافی نظارت و مراقات(11، ص. 4226)نایینی، اختیار ااحب
 بررر  نظر نگارنررده، اساسررًا خاسررتگاه طرررط والیررت مطلقرره و اختیررارات حکومررت مانی برره

جمهوری اسالمی توسط رهارر فقیرد انقرالب،  در« گذاری فراتر از احکام فرعی شرعیقانون»
نفع محرومرران و  حررّل مسررائل روز جامعرره بررا توجرره برره شرررایط و تحرروالت زنرردگی، آن هررم برره

داران بود ترا شرکاف شردید طاقراتی خراهش مستضعفان و محدودخردن قدرت و ثروت سرمایه
در طررط  امام خمینییی از یافته و تعادمی در جامعه برقرار شود؛ این مدعا را با مراجعه به عاارات

عوارض »و « ی وجود چنین اختیاری برای حکومتفلسفه»ی والیت مطلقه فقیه، مآل  نظریه
مهرمراه  22مالحظره خررد. بررای مآرال، ایشران در « منفی فقدان چنین اختیاراتی در جامعره

ری و اظهرار نگرانری در مرورد واگرذا اللی  الظممیی پلیاینیا یآیی ی  در پاسخ بره نامره 1324
 فرمایند:  تشخیص عناوین ثانویه به مجلس می
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ی اشراف  خواری بماند خه باز یک طاقه بازی و زمینخانی و بورساگر وضع به همان منوال خان
شان، خه غاماًا برخالف موازین شرعیه است، در اروپا بره عریش و عشررت  بدون رسیدگی به وضع

موازین  خرار خننرد و برا فقرر و فاقره زنردگی ی عظیم فقرا برای آنان برخالف  مشغول و یک طاقه
خنند، برای حکومت اسالم و اسالم و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری خه در حفر  نظرام 

شود به خواست  [ است یا ضرورت دارد، خه ترک یا فعل آن فسادانگیی است، نمی اسالمی ]دخیل
عامی مطمئن باشرید خره خطرر در ایرن بخواران به همان منوال بماند. جناای طرفدار زمین عده

هایی اورت طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست، بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیت
عرامی مطمرئن باشرید خره نره  گیرد خه با تررک آن خطرهرای عظیمری در خرار اسرت. و جناب می

پری اسرت؛ و شود، چ حسب نوع و نه دومت متمایل به چپ است و نه اعمامی خه می مجلسیان به
من امیدوارم خه با نظارت علمای اعالم بالد چییی خه برخالف احکام شررع باشرد، چره احکرام 

خرنم مرن میرل  اومیه پس از موارد مذخور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیرًا عرض مری
اران و خرو دار زمین زدند خه اینان طرف زنند و می هاست به روحانیون میندارم خه تهمتی خه سال

شروند، شراهد  داری خود موجب ظلم به مرردم مسرتمند مری داران بیرگ هستند و با طرفسرمایه
 (312-311، اص. 18، ج1331پیدا خند و به ما بچساانند! )امام خمینی، 

در  اللی  یییبدابالل  ریییا  آیی ی  در پاسرخ بره نامره 1324امام خمینی در هشتم آبان 
دهنرد:  فراترر از احکرام فرعری شررعی در مجلرس پاسرخ میاعتراض به تصویب برخی قوانین 

دار  عنوان طررف توجه داشته باشید خه اشرخاص منحررف موجرب نشروند خره روحانیرت را بره»
« انردخه تاخنون بره ایرن نحرو نمرودهخواران و تاهکاران و رباخواران معرفی نمایند، چنانزمین

الل  آی ی  ، در پاسخ به نامه1322چنین در پنجم تیرماه  . هم(612، ص. 2، ج4271)خسعوشاهی، 
هایی خه دستگاه قضایی بررای اراحاان امرالک در اعتراض به برخی از محدودیت پلیاینا ی

 فرمایند: فراهم خرده بود، می

رمشررروع و دارنرردگان یخررواران غنیی زمرریررداران برریرگ و نهیار سرررماکرراش طرررز رفتررار و افخرر ای
انرد و امرروز برا  دسرت آورده طور نامشرروع به ام اسرالم برهکتعهد به اح ه بیخار، یی بسهاآپارتمان

ْلرق اسرالم اسرت  کق، ملیحساب دق ن شرود و بره ید اررف مصراما اسرالم و مسرلمیره باخرطب
رسراندند ترا  مری کدگی شود، به سمع ماار ید رسیبرند با ه با عسرت و ذمت به سر میخمستمندان 

ای  نب اجرارهخب به تمامب مسا یآر قر خگذرد. ا  ن مییی بر اسالم و مسلمیهااتیمعلوم شود چه مص
ه معتقرد بره خسی است خم خها مصادره شود؛ و د از آنیدگی فقهی بایه با رسخن قشر است یاز ا

فرسرای تابسرتان، اسالم و متعهد به آن باشد و حاضر شود در سرمای زمستان و گرمرای طاقرت
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رون براند و در معرض تلر  یتر از خانه ب شییب هرچه بیبرای سودجوپناه را  عده زن و بچه بی یک
هرا دهنرد، آن رانسانی را بره اسرم اسرالم جلروه مریین اعمال غیه اخاطفال آنان گذارد. آن قشر 

انرد و برا تشرات بره اسرالم و قرانون  ردهکرام نکا عمل به احیده ندارند یا به اسالم عقیه خهستند 
 ( 841 -848، اص. 13، ج1331ود ادامه دهند. )امام خمینی، خواهند به اعمال فاسد خ می

 1322بهمرن  18ایشان در فرمران تشرکیل مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام، در تراریخ 
 فرمایند: می

ای اسرت خره مقاومرت در برابرر آن ممکرن اسرت اسرالم مصلحت نظرام و مرردم از امرور مهمره
سروال باررد و اسرالم آمریکرایی مسرتکارین و های دور و نیدیک زیر پابرهنگان زمین را در زمان

ی میلیاردهرا دالر توسرط ایرادی داخرل و خرارج آن پیرروز گردانرد. )امرام  متکارین را برا پشرتوانه
 (028، ص. 24، ج1331خمینی، 

شود موارد فو ، معطروف بره حرّل معضرالت جامعره در دنیرای خه مالحظه می گونههمان
ان و ستمدیدگان در برابر ااحاان قردرت و سررمایه و ی امروز، و رعایت حقو  محروم پیچیده

هرای دادن خارایی و خارآمدی حکومت دینی در مقرام عمرل در مقایسره برا نظرامنفوذ، و نشان
رو هرچنرد سرخن  از اختیرارات حکومرت در وضرع قرانون براسراس  سیاسی دیگر است. ازایرن

خنرد، امرا ایرن اختیرار در است خه گاهی عاور از احکام فرعی شرعی را اقتضا مری« مصلحت»
 است. « برقراری عدامت و استیفای حقو  محرومان و ستمدیدگان جامعه»راستای 

 . مصلحت 1.1

 اسرت. ااروال « مصرلحت»دومین محدودیت والیت، اعم از والیت معصروم یرا فقیره، رعایرت 
خره آنبی توان به شریعت نسات داد خه برای افرادی والیت و حق امر و نهی اعتاار خرده،نمی

باشرد. امکران نردارد خداونرد بررای « فقدان مفسرده»یا الاقل « مصلحت»والیت آنان بر مدار 
ای والیرت جعرل خررده باشرد. آیرا ای، هر چند پیامار باشد، بدون هیچ قید و بند و ضابطهبنده

 منطقی است خدای حکیم و عادل به فردی حق والیت و امرر و نهری بره دیگرران عطرا خنرد، 
ای باشد خه متوجره ایشران خه این حق محدود و مقّید به مصلحت یا جلوگیری از مفسدهآنبی

خه پیامار و امام توان جعل امهی را فاقد منطق عقالنی و عقالیی تصور خرد؟ ایناست؟! آیا می
خنند، غیر از این خاطر عقل و علم و عصمتی خه دارند، برخالف مصلحت عمل نمی معصوم به

مفسرده نیسرت. ااروال هرر آنان مقید و محدود به چارچوب مصلحت یرا عردماست خه والیت 
علیره والیتی خه در شریعت اسالمی جعل شرده، ضرابطه و معیرار دارد، و آن، مصرلحت مروّمی

چرون اعتارار مامکیرت پنداشرت، زیررا مامرک اختیرار هرر نروع است. نااید والیت معصوم را هم
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 را به نابودی خشاند.  تصرفی را در ملک خود دارد، حتی اگر ملک
است، هر چنرد هرر دو نروعی سرلطنت  متفاوت« مامکیت»با اعتاار « والیت»ااوال اعتاار 

اند باشند. متفکران اسالمی در تشریا تفاوت اعتاار این دو نوع سلطنت به این نکته توجه داده
 ، ضرمن نقرل در بحت از حقرو امام خمینیاست.  خه اعتاار والیت با اعتاار مامکیت متفاوت

خه حق را در برخی موارد ماهیرت اعتاراری های مختل  فقهی درباره ماهیت حق و ایندیدگاه
مآرل اعتارار ملرک، سرلطنت، -انرد عقالیی و در برخی موارد ماهیت اعتااری شررعی شرمرده

را یک حکم وضعی شمرده و بر این باور اسرت خره اعتارار والیرت و « حق» -والیت و حکومت 
خره مجعرول اند؛ چناننند آن، اعتاارات دیگری غیر از اعتاار حق و ملک و سلطنتتومیت و ما

دانستن، خره در  ی این موارد را از حقو  ی حق ندارند. مذا همه بوده و ارتااطی به مقومه بامذات
)اماام خمینای،   معنای خاای داشته باشد، خالفب ارتکاز عقال و عررف اسرت « حق»هر موردی 

قررار داده، و « سرلطنت»هرا را . نائینی هم هرچند َمقسرم حکومرت(22-24، ص.. 4ق، ج4164
داران خرود را مامرک سررزمین و منرابع و مرردم آن  برخی را تملیکیه و تملکّیه دانسته، خه زمام

« مامکیرت»شمرده خه ماهیتًا با « امانت»و « والیت»دانند، اما حکومت در اسالم را از سنخ می
تنها والیرت فقیره، بلکره  . پس نه(94-27و همان، ص..  11-12، ص.. 4226)نایینی، تفاوت دارد 

معنای زعامت بر جامعره برر مردار مصرلحت اسرت. اساسرًا بردون رعایرت  والیت معصوم هم به
چه مهم و حیاتی است، مرجع تشخیص مصرلحت مصلحت، والیتی بر جامعه نیست. اماته آن

  ی مقامه بدان خواهیم پرداخت. است خه در ادامه

های مذهای و سیاسری بره رعایرت ویژه شخصیت بر دعوت همگان، به افیون امام خمینی
 42، ص. 41، ج4297)امام خمینای،  مصاما اسالم، مسلمانان و عموم مردم در گفتار و خردار خود 

« مصرلحت اشرخاص»بر « مصلحت عمومی»و تصریا به تقّدم  (29و  47، ص.. 41و همان، ج
هر جا از والیت فقیه و اختیارات وی سخن گفتند، همواره بر  (129ص. ، 42)همان، جهرخه باشد 

، «مسرلمین»، «اسرالم»ی مصلحت، اماته با تعابیر گوناگون مصلحت/مصاما  معیار و ضابطه
. ااروال ایشران (109، ص. 40)هماان، ج انرد تاخید نموده« مردم»و « جامعه»، «خشور»، «نظام»

ه بتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، در غیر ایرن دانند خمجتهدی را شایسته رهاری می
، ص.. 64)همان، جی رهاری نیسرت  اورت اگر اعلم در علوم رایج اسالمی هم باشد، شایسته

غفلرت از مصرلحت نظرام و  مرردم موجرب شکسرت اسرالم و  امیام خمینیینظر  . به(499-492
را تنهرا « ت نظام و اسالممصلح». ایشان (121، ص. 60)همان، جپیروزی اسالم امریکایی است 

 منظور گشرودن  ی اول جمهروری اسرالمی، بره عامل و مجرّوز نقرق قرانون اساسری در دهره
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 . (606. ، ص64)همااان، جخردنررد نفع مررردم و اسررالم توارری  مرری هررای خررور قررانونی بررهگررره
 ، در نامه بره اعضرای مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام 1323ماه  برای نمونه، در هشتم دی

 دهند: میتذخر 

دهم خه خودشان قال از این گیرها، مصلحت  تذخری پدرانه به اعضای عییی شورای نگهاان می
نظام را در نظر بگیرند؛ چراخه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب خنونی نقرش زمران و 

و  برخورد با شرک و خفرر  ی عملیب  ها است. حکومت، فلسفهگیری مکان در اجتهاد و نوع تصمیم
های طلاگی مدارس، خه در چهرارچوب خند. و این بحت معضالت داخلی و خارجی را تعیین می

خشراند خره منجرر بره نقرق  هایی مریبست تنها قابل حل نیست، خه ما را به بن هاست، نهتئوری
خه باید تمام توان خودتان را بگذارید خه خرالف گردد. شما در عین این ظاهری قانون اساسی می

باید تمام سعی خودتان را بنمایید خه خدای ناخرده  -و خدا آن روز را نیاورد-ورت نگیرد شرعی ا
ی  های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، مرتهم بره عردم قردرت ادارهاسالم در پیچ و خم

 (218-213، اص. 21، ج1331جهان نگردد. )امام خمینی، 
فقیه، والیرتب تصرّرف در  آیا حاخم و ومی»تر از همه، ایشان در پاسخ به این سوال خه اریا

اسالم و نظرام اقتضراء   هرجا خه مصلحت»نوشتند: « طور خّل و مطلق دارد؟ أموال و انفس به
 .(126، ص. 2ق، ج4166)امام خمینی، « دارد  خند، حّق اعمال والیت

 ی عمومی  . حوزه1.1

جامعه است خه « امور عمومیقلمرو »ی والیت فقیه عادل، محدودبودن آن به  سومین ضابطه
دار ایرن حروزه هرا عهردهشرود؛ معمروال حکومرتشامل امور خصوای و شخصری مرردم نمری

ی خصوای و شخصی شهروندان نیی ثابرت شرود، اختصراص بره  هستند. اگر والیت در حوزه
از ابتردا در آثرار فقهری خرود برا ارراحت از اختصراص  امام خمینیپیامار و امام معصوم دارد. 

 اند:فقیه به قلمرو امور عمومی جامعه سخن گفته و نوشته والیت
خه آنان از جهت سلطنت بر امت دارا هستند،  چهی آن فقیهان از طرف پیشوایان معصوم در همه

چه برای پیامار و امام معصوم از جهت والیت و سلطنت ثابت است، بررای فقیره والیت دارند. آن
دادن ان والیتی از جهت دیگر ثابت باشد، مآل والیت بر طرال باشد. اما اگر برای آننیی ثابت می

خه مصلحت عمومی جامعره اقتضرای آن را  آنهمسر فرد ، فروش یا برداشتن اموال شخص، بی
 ، ارص.2 ، ج1021شرود. )امرام خمینری، داشته باشد، چنرین والیتری بره فقیره منتقرل نمری

 088-081) 
چه امام معصوم در عصر حضور والیرت دارد؛ مگرر در فقیه در عصر غیات، والیت دارد در هر آن
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دمیل شخصری یرا  خاطر والیت و حکومت امام نیست، بلکه بره مواردی خه دمیل اقامه شود خه به
خاطر شرافت آنان چنین اختیاری بر ایشان ثابت است؛ یرا هرچنرد از امرور مررتاط برا جامعره و  به

ن مرواردی، فقیره والیرت نردارد. )امرام حکومت است، امرا اختصراص بره معصروم دارد. در چنری
 (012، ص. 2، ج1331خمینی، 

خره در دیردگاه امرام خمینری حکومرت امهری،  جایی برخی از پژوهشگران بر این باورنرد ازآن
ی  برخالف حکومت بشری خه تنها به دناال تامین نظم و امنیت و رفاه اجتماعی است، دغدغه

تواند نسات به ایمان و اخال  و سعادت شرهروندان سعادت دنیوی و اخروی بشر را دارد و نمی
خنرد. ی زنردگی خصواری شرهروندان هرم احسراس مسرئومیت مری تفاوت باشد، در عراهبی

ی عمرومی نیسرت، بلکره  رو از دیدگاه ایشان قلمرو اختیارات حکومرت محردود بره حروزه ازاین
توجه به ابعاد مادی و ی پیاماران امهی  گیرد. سیرهی خصوای و شخصی را هم دربر می حوزه

هرای امهری معنوی زندگی بشر بود و پیروان آنان نیی باید همین سیره را دناال خننرد. حکومرت
)ر.ک: ی ابعاد معنوی زندگی او را نیی دارنرد  تنها به بعد مادی انسان توجه دارند، بلکه دغدغه نه

 فرمایند:  . برای نمونه، ایشان میتا( بعوجعد،، بی
اند، حدود دیدشان همرین طایعرت  غیرامهی خه به دست غیرانایا تحقق پیدا خرده هایتمام رژیم

خنیرد، پریش خودتران چره  ها هیچ خار ندارند خه شما پیش خودتان چه فکر مریحکومت.. است.
ها خار دارند، این اسرت خره نظرام دارید، پیش خودتان چه ملکاتی دارید؛ آن قدری خه آن اعتقاد

جلروی شران مرنظم باشرد، مملکرت و ری خنند خره محفروب باشرد، برازارطو این عامم طایعت را
هیچ مکتای در عامم غیر از مکتب انایا خاری بره ایرن ندارنرد ... ها را بگیرندعدامتی بیو ها دزدی

خره خراری بره ایرن.. خه تو چه زنی انتخاب خرن، وارلت خنری، زن چره مرردی را انتخراب خنرد.
حکومرت اسرالم یرک حکومرت عرادل .. سرت خننرد، ندارنرد.بخواهند یک انسان بسازند، آدم در 

برد. این جور نیست خه به  است. و باالتر از این، آن چییهایی است خه انسان را رو به معنویات می
طایعت خار نداشته باشد. اسالم تمدن را به درجه اعالیش قاول دارد و بررای تحققرش خوشرش 

 (013-011، اص. 8ج ،1331 ،ینیامام خم. )خند می
، بررای امیام خمینییی سیاسری  معنای آن اسرت خره در سرپهر اندیشره آیا این سخنان بره

شهروندان حریم خصوای وجود ندارد و حکومت حق دارد از آدمیان سلب اختیار نماید؛ یا بره 
ی حیات  و رویکرد خلی خود، دغدغه رییی، برنامهگذاریاین معناست خه حکومت در سیاست

خواهد شهروندان از نظر معنروی و اخالقری نیری  فرهنگی و معنوی شهروندان را هم دارد و می
چه در بحت اختیارات حکومت و والیت مطلقه مطرط است، دخامت حکومت در  رشد خنند؟ آن
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ن حروزه اسرت. قلمرو عمومی جامعه بر اساس مصراما عامره و اسرتفاده از عنصرر امریام در ایر
ی خصوای و شخصی خه هیچ ارتااطی به مصاما عامه ندارد، وارد  تواند در حوزهحکومت نمی

خره شده و از عنصر امیام قانونی استفاده خرده و برای متخلفان مجازات تعیرین خنرد، مگرر آن
ای نوعی با مصاما عموم جامعه در تعارض قرار گیرد و ضرری به جامعه وارد خند. حکومت بر  به

تواند از ابیار تالیغ، ارشاد، پند و اندرز اسرتفاده رشد اعتقادی، اخالقی و معنوی مردم ارفًا می
و منع از ورود و دخامرت در  1321در آذرماه  امام خمینیای مادهخند. این معنا از فرمان هشت

 .(412، ص. 49ج، 4297 ،ینیامام خم)ی خصوای شهروندان قابل استفاده است  حوزه
ی عمرومی  مقّیرد بره حروزه« امریام قرانونی»معنای  ی فقیره بره خه، والیت مطلقهه آننتیج

معنای ارشراد و فعامیرت فرهنگری و  شود، هرچنرد برهجامعه بوده و شامل حریم خصوای نمی
ی اعتقراد، ایمران و  گیرد. اگر حکومت دینری دغدغرهمانند آن حریم خصوای را هم دربر می

معنای امرریام قررانونی در حررریم خصوارری  یررل شررمولب والیررت بررهاخررال  مررردم را نیرری دارد، دم
ی خصوای به ضررر شرهروندان دیگرر  شهروندان نیست، مگر در مواردی خه رفتاری در حوزه

 ی عمومی پیدا خند.  بوده و تعرضی نسات به آنان شمرده شود و جناه
ی  گذار اساسی هم از والیت مطلقره همرین بروده اسرت، نره ورود بره حروزهبرداشت قانون

هنگام بحرت  -رئیس شورای بازنگری قانون اساسی- الل  مشکینیآی خصوای شهروندان. 
 در قانون اساسی اظهار داشت: « مطلقه»از چگونگی گنجاندن قید 

سرت خره او مرامور اسرت حدود والیت فقیه مأخوذ از علت آن والیت است. علت والیرت او ایرن ا
خره او برر نفروس و ای موقوف است بر ایرننحو احسن تدبیر و اداره خند و چنین اداره جامعه را به

اموال جامعه والیت داشته باشد؛ چراخه معقول نیست شما موظ  باشید فرزندتان را خروب اداره 
را مطلقه گویند و ایرن  خنید، ومی نسات به خود او و اموامش تسلطی نداشته باشید. چنین والیتی

گونره ی خسی برود و نان او را بخورد یا مااس او را بپوشد؛ زیرا ایرن غیر از این است خه او به خانه
ی جامعه باشد؛  ی اداره ی خسی الزمه خه گاهی تصرف در خانهامور تدبیر جامعه نیست، مگر این

مشرروط مرذاخرات مجلرس مآال خشیدن یک خیابان موقوف بر تخریرب منیمری باشرد. )ارورت 
 ( 1231-1234، اص. 3و همان، ج 182، ص. 1ام ، ج1321بررسی نهایی قانون اساسی، 

 . سیره حکومتی پیامبر و امام معصوم 1.1

ی حکرومتی پیرامار و امرام  های والیت مطلقه فقیره، امتریام بره سریرهیکی دیگر از محدودیت
ی ثابتی است خه از سوی پیرامار یرا امرام معصوم یا به عاارت دیگر، آن دسته از احکام حکومت

ثابرت و غیرقابرل تغییرر هسرتند. مآرل  ای از احکام رسول خردااند. پاره معصوم اادر شده
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خره حکرم حکرومتی  (672، ص. 1ق، ج4109)کلینای،  « ال ضرر و ال ضرار فی االسالم»ی  قاعده
توانرد قرانون ومتی نمریاالجراست و هریچ حکر ها الزمها و مکانی زمان ثابتی است و در همه

را ممنوع و حرام اعالم « احتکار»خه پیامار . چنان(10، ص. 4229)امام خمینی، ضرری جعل خند 
قرار گرفت و ایشان نیی احتکار را حرام  خرد و در زمان حکومت علوی نیی مورد استناد علی

 اعالم نمود. 
معناست خه اختیارات فقیره در چرارچوب احکرام  بدین امام خمینیاطال  والیت از دیدگاه 

فرعی شرعی نیست و احکام حکومتی پیامار، احکام فرعی شرعی نیستند. پس اختیارات ومّی 
فقیه محدود به احکام ثابت حکومتی پیامار است. زیرا اواًل، او به نیابت از جانشرینان معصروم 

تعرامی پیامار دائمی بوده و از اختیاراتی خه حرق پیامار، والیت دارد. ثانیًا، احکام ثابت حکومتی
گونه خه امام معصروم شود. همانوار تفویق خرده، ناشی می ی حکومت به آن بیرگ در عراه

ملتیم به رعایت احکام ثابت حکومتی پیامار است، فقیه عادل نیی خه به نیابت از امام معصروم 
فقیه عادل خه به نیابت از معصروم دارای  دارای والیت است، ملتیم به رعایت آن احکام است.

ی عمومی تعیین خررده، نادیرده  عنه در حوزهتواند چارچوب ثابتی را خه منوُب والیت است، نمی
خره گونه خه وخیل تنها در چارچوب وخامتی خه به او سپرده شده، اختیار دارد. ایرنبگیرد؛ همان

اورتی خه خالفب مصلحت  عمومی اسرت، تواند احکام ثابت شرعی را در چرا فقیه عادل می»
تواند احکام ثابرت حکرومتی را خره پیرامار در مقرام نادیده بگیرد و موقتًا تعطیل نماید، ومی نمی

خاطر است خه احکام ثابت شرریعت از موضرع  بدین« ی جامعه اادر خرده، نادیده بگیرد؟ اداره
ه از سوی پیامار از موضع رهارری اند، ومی احکام اادرشد ی جامعه اادر نشده رهاری و اداره

ارورت همیشرگی جعرل  ی دائمری و به ی جامعه اادر شده و براساس مصلحت عامره و اداره
اند. بدیهی است آن دسته از احکام حکومتی پیامار و امام معصوم خه به تناسب شررایط و  شده

و مدیران جامعه مقتضیات روز جعل شده باشند، تابع همان شرایط بوده و امیامی برای رهاران 
خره آن دسرته از احکرام حکرومتی  خننرد؛ چنانهای دیگر مآل عصر غیات ایجاد نمیدر زمان

پیامار خه به تناسب شرایط زمانه اادر شده بودند، برای امیرمومنان در حکومت علوی امیامی 
پیرامار ی  نسات به مریوم امتریام بره سریره دالم  طااطااییچه از ایجاد نکردند. شاید بتوان آن

، برر همرین معنرا حمرل (72تا، ص. )طباطبایی، بیعنوان امگو و اسوه نقل شده است  بهاخرم
ی ثابرت و دائمری  ، سخن و رفتارهایی است خه جناه«سنت»و « سیره»خرد؛ زیرا ظاهر معنای 

دارد، نه سخنان یا رفتارهایی خه جیئی و متناسب با شرایط زمران و مکران و مخاطاران آن روز 
 اند.     شدهاادر 
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 . قــانون1.1

 ویژه در عصرر حاضرر خره آن را در چرارچوبی معرین محردود  محدودیت دیگر والیت مطلقه، به
ی جامعه است. قانون اساسری  عنوان منشور اداره به -اعم از اساسی و عادی-خند، قانون می

امضرای رهارر پرسی پذیرفتره شرده و بره خه توسط خارگان تدوین و از سوی ملت در یک همه
 گردد.  گذار تصویب میفقید انقالب رسیده است؛ یا قانون عادی خه از سوی نهاد قانون

ی والیرت فقیره، نظرام و سراختار  برخی از فقیهان در مقام تایین مفهوم اطرال  در نظریره
سی خه اختیارات او از ساختار نظام سیادانند، نه اینحکومت را ناشی از اراده و اختیار فقیه می

« نظام از اوست، نه او از نظرام»سرچشمه گرفته و او هم جیئی از نظام باشد. از دیدگاه ایشان، 
چنین رهاری را فو  قانون اساسی دانسته و بر این باورند خه . هم(46ق، ص. 4141)مؤمن قمی، 

داره تواند قانون اساسی را خنار نهاده و در چارچوب دیگری خشور را اهرگاه مصلحت بداند، می
)ملباح یادد،،  خند؛ یا برخی از مواد این قانون را نادیده گرفته، آن را نقق نموده یا تعطیل خند 

. این دسته از فقیهان برای اثارات دیردگاه خرود، (612، ص. 41تا، جو  ور ی، بی 449، ص. 4272
ی نخست  در دهه امام خمینیی  ی فقیه، به سیره افیون بر استناد به دالیل مفظی والیت عامه

خنند خه در مواردی براساس مصلحت، ااومی از قرانون اساسری جمهوری اسالمی استناد می
گرفتند و نهادهای جدیدی خه در ساختار قانون اساسری نارود را ایجراد خردنرد؛ یرا در را نادیده 

)مومن قمی، نمودند اختیارات یک مقام رسمی دخامت خرده و مسئومیت وی را به دیگری واگذار 

 .(627-622ق، ص.. 4141
ممکن است فقیهی با مراجعه به دالیل مفظیب والیت فقیه، اختیارات او را مطلقه دانسرته و 

بودن  های قانونی را هم بر او الزم نداند و مقتضای اطال  والیرت را فراقرانونیرعایت چارچوب
قلمرو بحت خنونی خارج  خه نقد و بررسی دالیل مورد استناد این دیدگاه از جایی فقیه بداند. ازآن

ی  هرایی اسرت خره در مقرام تایرین نظریرهاست و هدف ما ارفا بررسی احت و سقم نسرات
توجه به استناد داده شده است؛ مذا در پاسخ به این برداشت  امام خمینیوالیت مطلقه فقیه به 

 چند نکته حائی اهمیت است.

 منظر امام خمینیاز « ی فقیه والیت مطلقه»در « اطالق». بررسی معنای 1

 گذاری ی اختیار حکومت با تشریع و قانون . رابطه1.1

در جمهروری اسرالمی نشران « والیت مطلقره»ی اختیارات حکومت و طرط  مروری بر پیشینه
بره  امام خمینییدهد خه ااوال موضوع مورد اختالف مجلس و شورای نگهاان خه به ورود می



 

 

77 

ل ب
سا

ت
یس

و  
جم

پن
ود

ه ن
مار

 ش
/

و  
تم

هش
 /

ان
ست

تاب
 

70
47

 

گرذاری ی قرانون اختیارات حکومت و ومی فقیه در حوزهی  این بحت انجامید، معطوف به دایره
توانرد در قلمررو مااحرات و خه حکومت و فقیه، تنها مجری قانون شریعت است یا مری بود. این

 حتی امیامیات، براساس مصلحت، قانون وضع خند؛ اارال سرخن در ایرن نارود خره آیرا فقیره 
دیگر، دیردگاه  عاارت آن را نقرق خنرد. برهتواند قانون اساسی را نادیده بگیررد یرا مروادی از می

بود خه بره طررط « گذاریقانون»و « تشریع»ایشان در خصوص اختیارات حکومت در رابطه با 
ی والیرت معصروم و  در نظریره« اطرال »والیت مطلقه انجامید؛ مذا در تعری  مفهوم احیا 

اساسری را نقرق نمایرد،  توانرد قرانونخره فقیره مریفقیه باید در همان قلمرو تمرخی نمود. ایرن
در تشرریا اختیرارات حکومرت در  امیام خمینییچره از  محتاج دمیل دیگری اسرت، غیرر از آن

رو مواردی خره ایشران رفتراری  اختالف میان مجلس و شورای نگهاان اادر شده است. ازاین
هاد ی اختیارات یک ن چون تاسیس یک نهاد یا ورود به حوزه فراتر از قانون اساسی داشتند )هم

بودن  معنای فراقرانونی و ادور دستوری خاص( ربطری بره براور ایشران بره اطرال ب والیرت بره
ی فقیره  ی والیرت مطلقره اختیارات ومی فقیه نردارد و سرخنان ایشران اررفا در تایرین نظریره

 گذاری بوده است.  نی قانو معطوف به مقومه

 ی والیت فقیه با قانون اساسی . رابطه1.1

اار و مشروعیت قانون اساسی به امضا و تایید رهاری اسرت، قرانون اساسری چون اعت»خه  این
« تواند اختیارات رهاری را مقید سازد، در نتیجه اختیارات رهاری فو  قانون اساسی استنمی

 به دالیل ذیل قابل مناقشه است: (446 .، ص4297)کدیور، 

چنین ادعایی نداشت خه اعتاار و مشروعیت قانون اساسری بره  امام خمینیگاه ، هیچاوال
ی تشرکیل  رغم وعرده فقیه بسرتگی دارد. ایشران در اوایرل جمهروری اسرالمی برهامضای ومی

نویس دادن مردم به پیش پرسی قانون اساسی و رأیمجلس موسسان، نسات به برگیاری همه
د مجلس خارگران قرانون اساسری تشرکیل خه مقّرر شورزیدند؛ و پس از آنشده اارار میتهیه

شود، نمایندگان این مجلس را وخالی ملت معرفی خردند خه حق سرپیچی از حردود وخامرت را 
خره نشران دهرد ایشران  امیام خمینیی. هیچ سرندی از (201، ص. 7، ج4297)امام خمینی، ندارند 

بلکره دقرت در  دانسرتند، وجرود نردارد.حجیت و اعتاار قانون اساسی را بره امضرای خرود مری
عاارات ایشان هنگام امضای قانون اساسی پس از پایان خار مجلس خارگان قرانون اساسری، 

 دهد خه هرگی چنین نگاهی به قانون اساسی نداشتند:نشان می
وسرریله  اسرت خرره به« قررانون اساسرری جمهروری اسررالمی ایررران»خره در ایررن جرریوه اسرت  چه آن

نمایندگان محترم ملت ایران، خه اخآریت آنران از علمرای اعرالم و حجرج اسرالم و مطلعرین برر 



 

 

77 

م 
اما

خم
ی
ین

 
وال

ود 
حد

و 
ت
ی

 
قه
طل
م

 

هشاءاحکام اسالم بودند، تهیه و به تصویب اخآریت ملت معظم رسید و امید است ان تعرامی برا املَّ
ه أرواحنا مه امفداء باقی و آرمان عمل به آن، های اسالمی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیة املَّ

ه امصامحین. )امام خمینی،   (143، ص. 11، ج1331مورد عمل باشد. وامسالم علی عااد املَّ
 
 
ی مسرئوالن را  دانست و همرهی جامعه می قانون اساسی را محور اداره امام خمینی، ثانیا

خواند. در اواخر عمر شری  خود نیری دسرتور برازنگری در به قانون اساسی فرا میبندی به پای
یرک از مسرئوالن منظور رفع تنگناهرای آن ارادر خررد ترا پرس از آن هریچ قانون اساسی را به

 مجاور به نقق قانون اساسی نشوند.
 . پایبندی به حدود قانون اساسی1.1

شد خه اختیارات رهاری فو  قانون اساسی اسرت، ی اول جمهوری اسالمی گفته می در دهه
شده بررای رهارری در  بینیاختیارات پیش امام خمینیاین سخن بدین خاطر بود خه از دیدگاه 

تر از اختیارات واقعی او بود. از نگاه امام، فقیه در اسالم بریش از آن اختیرار  قانون اساسی، خم
 ات رهاررری را در قررانون اساسرری نرراقص خرره اختیررار . بررا آن(121، ص. 44)همااان، ج داشررت 

 ، 4221)اساااد،،  دانست، اما جی در موارد استآنایی راضری بره عارور از قرانون اساسری نارود می

 .(91ص. 

به رژیم پهلروی عردم رعایرت قرانون اساسری و نقرق مکررر  امام خمینییکی از ایرادهای 
ران نهضت و یرادآوری عملکررد های ایشان در دو ها و بیانیهااول آن بود. مروری بر سخنرانی

ی اهتمام ایشان به رعایت قانون  دهنده های بعد از پیروزی انقالب، نشانآن رژیم در سخنرانی
ی خویش، پس از یادآوری خاطرات تلخ  نامهمردان است. ایشان در وایت اساسی توسط دومت

هریچ عالجری براالتر و »اند:  اعتنایی به قانون اساسی مشروطه نوشتهدوران مشروطیت در بی
واالتر از آن نیست خه ملت در سرتاسر خشور در خارهایی خه محول به اوست، بر طاق ضروابط 

ی  . مرروری برر سریره(166، ص. 64، ج4297)امام خمینای،  « انجام دهد  اساسی  اسالمی و قانون
ااول قانون اساسی و واخنش به تخل  از قانون اساسری  بندی به رعایتعملی ایشان در پای
 ی ایشان در جمهوری اسالمی گواه بر این امر است.  سامه در دوران مدیریت ده

 . شواهد و قرائن پایبندی امام خمینی به قانون اساسی1.3.2

پس از تصویب اال والیرت فقیره و : قانون اساسی 111نرمش در برابر مناقشات اصل ـ 
برخی با تصویب این اال، به دفاع از آن پرداختند و اختیارات فقیه در اسالم را بیش مخامفت 

بینی شده بود. ایشان معتقد بودنرد خره در اد و دهم پیش از مواردی دانستند خه در اال یک
ی اختیرارات  مجلس خارگان قانون اساسی برای رعایت حال روشرنفکران، از گنجانردن همره
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 پوشی شد.رهاری چشم

معنای  ، شرمارش اختیرارات در ایرن اارل برهامام خمینیآید خه از نظر ز این سخن برمیا
، برخالفب خسانی خه معتقد بودند قانون، (112تا، ص. )مناظع،، بیحصر اختیارات رهاری است 

. زیرا اگر ایشان برای فقیره (629-622، ص.. 41تا، ج)ور ی، بیخ ب اختیارات را ذخر خرده است 
توانرد قرانون اساسری را نادیرده بگیررد، دیگرر خه می ایگونه فراقانونی قائل بودند، به اختیاراتی

 خرد خه در قانون اساسی چه مییان اختیار برای رهاری در نظر گرفته شده است.فرقی نمی
پرس از پایران خرار مجلرس خارگران  امام خمینی: رأی مثبت به رفراندوم قانون اساسیـ 

)اماام  خواست تا بدان رأی مآارت دهنرد و خرود نیری رأی مآارت دادنرد قانون اساسی، از مردم 

پرسی تأیید و امضا خرده، اظهار امیدواری خردنرد ترا ؛ پس از همه(429، ص. 44، ج4297خمینی، 
امله باقی و مورد عمرل های اسالمی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیهبا عمل به آن، آرمان»

 «.باشد
قانون اساسی  امام خمینی: ترین ثمره جمهوری اسالمی ان بزرگعنو  قانون اساسی بهـ 

ندادن به آن را هدردادن خرون شرهیدان  ی جمهوری اسالمی دانسته و رأی ترین ثمره را بیرگ
 .(429، ص. 44)همان، جخردند ارزیابی می

پرسری پرس از برگریاری همره امام خمینیی: با حاکمیت ملی 111عدم مخالفت اصل ـ 
نراقق  114آیرا اارل »خره بر ایرن ، در پاسخ به اعتراضی مانی1388در آذرماه  قانون اساسی

برا »، خواهران حرذف ایرن اارل از قرانون اساسری شردند و نوشرتند: «حاخمیت ملی نیست؟!
دادن اخآریت قاطع ملت بره آن، اختیرارات  ی قانون اساسی و رأى مراجعه به آرای ملت درباره

ملی نیسرت، بلکره حرذف آن مخرام  برا حاخمیرت ملری و تنها مناقق با حاخمیت  رهاری، نه
 .(996، ص. 40ق، ج4166)امام خمینی، « نقق آن است

در  امیام خمینیی: ی امام خمینـی بـه مـردم در انبخابـات ریاسـت جمهـوری توصیهـ 
نخستین انتخابات ریاست جمهوری از مردم خواستند به خسی رأی دهنرد خره در برابرر قرانون 

 .(121، ص. 44، ج4297)امام خمینی، ملتیم باشد اساسی خاضع و بدان 
در  امام خمینیی: ی امام خمینی به مردم در انبخابات مجلس شورای اسالمی توصیهـ 

سرنوشرت اسرالم و »ی انتخابات مجلس شرورای اسرالمی از مرردم خواسرتند:  نخستین دوره
معتقرد   اساسری  نخشور خود را به دست خسانی دهید خه به اسالم و جمهوری اسالمی و قرانو

 .(492)همان، ص. و به اسالم و قانون اساسی وفادار باشند  (417، ص. 46)همان، ج...« 
هرای انقرالب را دادگاه امام خمینی: های انقالب به رعایت قانون اساسی الزام دادگاهـ 
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 .(602)همان، ص. موظ  به عمل به قانون اساسی نمودند 

حرخرت در چرارچوب قرانون  امام خمینیی: قانون اساسیی نهادها به رعایت  کلیه الزامـ 
. (421، ص. 42)هماان، ج دانسرتند ی نهادها الزم و تخل  از آن را ناروا مری اساسی را برای همه

 ی اختیرارات ایشان در موارد متعددی خره مسرئوالن خشرور خواهران دخامرت ایشران در حروزه
وزیرر جمهور و نخسرتفاهم میان رئیسخردند و خواهان تخودشان بودند، از دخامت پرهیی می

ای منتشرر خررده و در بنرد . در این زمینه حتی بیانیره(491)همان، ص. در انتخاب وزیران بودند 
 اول آن تصریا خردند: 

خس، چره متصردیان امرور  است و تخل  از آن بررای هریچ  اساسی  معیار در اعمال نهادها قانون
شرود و مرورد  ی نیست و متخل  به مردم معرفی میخشوری و مشکری، و چه اشخاص عادی جای

گیرد. بنرابراین، دخامرت هرر یرک از مقامرات در امرور مربروط بره مقامرات دیگرر  مؤاخذه قرار می
 ( 241، ص. 10گردد. )همان، ج خننده به مردم معرفی می برخالف قانون است و دخامت

سرال »را  1324سرال  ینیامام خمگرفتن اختالفات مسئوالن رده اول خشور،  خاطر اوج به
اعالم خرده و در دیدار با نمایندگان نخستین دوره مجلس بر آن تأخید نمودند و حرخت « قانون

در چارچوب وظای  و اختیارات هر یک از مسئوالن را خواسرتار شرده و آن را خواسرته مردمری 
 .(299)همان، ص. اند  دانستند خه با اخآریت قاطع به قانون اساسی رأی داده

 102منظور عمل به اال  به امام خمینی،: ی قضائیه های شخصی به قوه اعالم دارائیـ 
عرامی خشرور سرپرده اسرت، میسرت قانون اساسی خه رسیدگی به دارایی مسئوالن را بره دیروان

 .(162 .)همان، صهای خود را به قوه قضائیه ارسال خردند دارایی

ایشان : خاطر تخطی از قانون اساسی عزل اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما بهـ 
خاطر تخل  تعدادی از اعضای شورای نظارت بر اداوسیما با قرانون اساسری و  در مقطعی به

برخنارخردن مدیرعامل این سازمان، دستور برخناری آنان را اادر خردند؛ هرر چنرد برا وسراطت 
 ، 4226، )هاشاامی رفساان انی جای عرریل، اسررتعفا دهنررد  برخرری از مسررئوالن مقرررر شررد برره

)همان، معتقد بودند خه قانون اساسی چنین اختیاری به آنان نداده است  امام خمینی. (472ص. 

. ایشان پس از چند ماه در جمع اعضای شورای سرپرستی اداوسریما مراجرا را نقرل (471ص. 
خرده و ضمن بیان علت دستور عیل آنان، خه بررخالف قرانون اساسری عمرل خررده بودنرد، از 

 درستب دروغ به فرزندشان گله خردند و خواستار رعایرت امانرت در نقرل مطامرب شردندنسات نا
 .(622 .، ص42، ج 4297)امام خمینی، 

 امیام خمینیی: ی امام خمینی هنگام تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظـام توصیهـ 
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 هنگام تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای شورای نگهاان گوشید خردند:
نرد و خ ن مرییریفر و معضالت داخلی و خارجی را تعخو  کبرخورد با شر   ی عملیب  فلسفهومْت کح
ه ما را خست، یهاست، نه تنها قابل حل نیه در چهارچوب تئور خهای طلاگی مدارس، ن بحتیا

، 21گرردد. )همران، ج مری  اساسری  ه منجر به نقق ظاهری قانونخشاند خ ی مییهابست به بن
 (213ص. 

مانردن  در مقطعری از خندشردن امرور قضرایی و معطل: ورای عـالی قضـاییماجرای شـ 
حدود امهی ناراضی بوده و به شورای عامی قضایی تذخر دادند. شرورای عرامی قضرایی طرحری 

خه به موجب آن، یک نفر مسئومیت االی را برعهرده بگیررد،  (621. )همان، صپیشنهاد خردند 
)هماان، ص.  اساسی دانسته و برا آن مخامفرت ورزیرده اما امام طرط پیشنهادی را خالفب قانون 

خرار را  ، پیشنهاد تقسیم خار قضایی را دادند تا مسئومیت هر خسی مشخص باشد و این راه(614
. (616)هماان، ص.  سرازد در آن شرایط ضروری توای  خردند خه حف  قانون را هم ممکن می

می قضایی به منظرور یرافتن راه ی رؤسای قوا و اعضای شورای عا سپس دستور تشکیل جلسه
برر  گیرری مانی. پس از تشرکیل جلسره و تصرمیم(612)همان، ص. حلی مناسب را اادر خردند 

)هاشامی  تقسیم خار بین اعضای شورای عامی قضایی و تعیرین وظرای  و اختیرارات هرر خردام 

رسانده و در  امام خمینیی جلسه را به اطالع  ای مصوبه، طی نامه(142، ص. 4270رفسن انی، 
 پایان افیودند:
ه خرن معنری ی ، بردیی وظراخه طرط تمر خرد خده یه جلسه به اتفا  آرا ابراز عقخر است خان ذیشا
گرر یرد و دیری را برعهده گیهای قضاتیی فعام هیلخت یی مسئومیعامی قضا یی از افراد شورایک

دتر اسرت. )امرام یبهتر و مفان اعضا ی  میم وظایاعضاء نقش مشاور داشته باشند، از طرط تقس
 (220، ص. 21، ج1331خمینی، 

ی تقسیم خار را هم  ایشان بار دیگر پیشنهاد اخیر را نیی خالف قانون اساسی شمرده، اجازه
 .(621ص. ، 64، ج4297 ،ینی)امام خمی شورا اادر خردند  تنها در آن دوره

ام رهارری خره مجلرس در مراجرای قرائم مقر امام خمینیی: مقامی رهبری ماجرای قائمـ 
خه خاطر آن رغم مخامفت با این انتخاب، به را انتخاب خرده بودند، به الل  منتمی آی خارگان 

. (221ص. ، 64، ج4297 ،ینا ی)اماام خم ی قانونی آنان دخامت نکنند، اقدامی نکردند  در محدوده
به قال از بازنگری برخناری ایشان از جانشینی رهاری قال از اقدام مجلس خارگان رهاری نیی 

بینی خرده برود، اورت ناقص پیش شود خه اختیارات فقیه عادل را بهقانون اساسی مربوط می
خره نه بعد از بازنگری خه بنا بود همگان در چارچوب قانون اساسی حرخت خنند. بگذریم از این
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سری و بر تعیین جانشرین بررای رهارری، خرالف قرانون اسا ااوال اقدام مجلس خارگان مانی
 خارج از اختیارات قانونی آنان بود. 

پرس از برخنراری امام خمینیی : ها بحث در باب تعیین نمایندگان روحانی در دانشگاهـ 
اارل مریوم نماینردگان روحرانی در »جمهرور، موضروعب ای بره رئریسقائم مقام رهاری در نامه

را « حدوده اختیرارات آنرانها و تعیین افراد مورد قاول دانشجویان در اورت میوم و مدانشگاه
گیری در ایرن زمینره را منروط بره ارالحدید شرورای عرامی ارتااط به خود دانسته و تصمیمبی

 .(212ص. ، 64، ج4297 ،ینی)امام خمانقالب فرهنگی شمردند 
در مرواردی  امام خمینی: کشور و دادسبان کل کشور یعال وانید  سیرئ نیاول نییعتـ 

خردنرد. گرفتند، دالیل توجیهی خرود را بیران مریخه احیانًا االی از قانون اساسی را نادیده می
عنوان نمونه، هنگام تعیین اومین رئیس دیوان عامی خشور و دادستان خل خشرور خره قرانون  به

 ی رهاری نهاده است تا با مشورت قضرات سراسرر خشرور بردان اقردام نمایرد اساسی بر عهده
ی قضات، مورد مشرورت را مخرتص مرواقعی  ؛ در جلسه با جامعه(426)ر.ک: قانون اساسی، اصل 

شمردند خه شخصب مسئول شاهه و تردید داشته باشد و چون در این مقطع تردیدی نداشرتند، 
، 64، ج4297 ،ینی)امام خممستقیمًا دو نفر از علمای مورد اعتماد خود را به این منااب برگییدند 

 عرامی خشرور را ی بعرد رئریس دیروان . با این حال برای رعایت قانون اساسری در دوره(646ص. 
 .(149ص. ، 64، ج4297 ،ینی)امام خمخردند با مشورت قضات انتخاب 

رو  ی قضایی و ضع  آن دستگاه روبه نیی خه با مشکالت خشور در حوزه 23ایشان در سال 
دادند ترا بره مشرکالت مربوطره در شرهرهای میشدند، به برخی از قضات مستقیمًا ماموریت 

یرا « جلروگیری از تضرییع حقرو  مرردم»خاطر  مختل  اقدام خنند و اقدام فراقانونی خود را بره
 .(227و  221، 611، 621، 669، ص.. 64ج، 4297 ،ینی)امام خمدانستند می« تعطیل حکم خدا»

وارد متعدد معلرول نقرص نقق قانون اساسی را در م امام خمینیخه، ی سخن آن خالاه
برودن ی اختیارات رهاری را احصاء نکررده برود، نره مطلقرهدانستند خه همهقانون اساسی می

ای ایشران ااروال اطرال ب والیرت را در برابرر نظریره 1معنای فراقانونی بودن آن. والیت فقیه به

                                                 
ی مطلقره در قرانون اساسری فقرط یرک بنرد توضریحی اسرت و  واژه»دانان بر این باورند خه حقو برخی از . 1

وجره  هیچ در نجر  بررای فقیره به امیام خمینییمعنایش این نیست خره فقیره، مرافو  قرانون اساسری اسرت. 
مرردم،  محدودیتی قائل ناود، ومی به ایران خه آمدنرد برا تاییرد قرانون اساسری در حقیقرت پذیرفتنرد خره بیعرت

بخشرد؛ و چرون در قرانون اساسری اختیرارات ومری خند و بدان مشروعیت میحکومت ومی فقیه را تسجیل می
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دانسررت. امررر را در چررارچوب احکررام فرعرری شرررعی مرریمطرررط خردنررد خرره اختیررارات ومرری
 جهت دستور بازنگری در قانون اساسی را اادر خردند. همین به

 اقتضای شرایط جنگ تحمیلی های کور قانونی به . بازکردن گره1.1

بر اهمیت قانون اساسی و شواهدی خه بر پایاندی ایشان به قانون  امام خمینیرغم تاخید  علی
سالمی ایران، بر خالف میل خود ی نخست تاریخ جمهوری ا اساسی ذخر خردیم، امام در دهه

و به درخواست و اارار مسئوالن نظام، گاهی قانون اساسی را نقق خردند. ایشان با ارراحت 
و اداقت خامل در پاسخ نمایندگان مجلس سروم ایرن مسرامه را پذیرفتنرد، امرا آن را ناشری از 

خره برر اسراس آن، ی اقدامی را دادنرد  تنگناهای موجود و شرایط دوران جنگ دانسته و وعده
ی جمعی از نمایندگان مجلرس  همه طاق قانون اساسی عمل خنیم. متن پاسخ ایشان به نامه

گذاری معتررض خه به خیفیت خار مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود مستقیم آن به قانون
 گرذاری شدن مجلس و وجرود مراخری متعردد و مروازی بررای قرانون خاایتبودند )چون به بی

 به شرط ذیل است: انجامد(می
ها وضرع شاءامله تصمیم دارم در تمام زمینهاید خامال درست است. انبا سالم. مطلای خه نوشته

ها انجرام گرفتره  چره در ایرن سرال به اورتی درآید خه همه طاق قانون اساسی حرخت خنیم. آن
های خور قانونی خرد تا گرهاست، در ارتااط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسالم اقتضا می

ی شرما دعرا  ی شرما سپاسرگیارم و بره همره سریعًا به نفع مردم و اسالم بازگردد. از تذخرات همه
 (243، ص. 21، ج1331خنم. )امام خمینی،  می

 ی این نامه و پاسخ آن توجه به چند نکته ضرورت دارد: درباره
برود. در پاسرخ  گذاری، دخامت مجمع تشخیص مصلحت در امر قانون یک؛ موضوع گالیه

های خور منظور گشودن گره های گذشته، بهنیی نققب قانون اساسی در طول سال امام خمینی
نفع مردم و اسالم دانسته شده است. پس ااوال ورود ایشان و نقرق قرانون اساسری  قانونی به
از تصرمیمی خارر دادنرد خره  امیام خمینییگذاری بوده است. در عرین حرال ی قانون در حوزه

ها، وضع به اورتی درآید خره همره طارق قرانون اساسری حرخرت در تمام زمینه»موجب آن  به

                                                                                                                   
ی مطلقه خه در بازنگری قانون اساسی  فقیه شمرده شده، ومی فقیه مقید به چارچوب قانون اساسی است. واژه

مری فقیره برا قرانون اساسری، قرانون وجه به این معنا نیست خره در تعرارض خارهرای و  هیچ بدان افیوده شد، به
اساسی خنار نهاده شود. مطلقه، فقط به همان معنای ااطالحات فقهی است و هیچ چیی به مفهوم والیت در 

  (.303، ص. 14، ج1338)جمعی از نویسندگان، « قانون اساسی اول نیافیوده است
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 «.هاتمام زمینه»گذاری، بلکه در ی قانون تنها در حوزه ؛ یعنی نه«خنیم
اند خه بر اساس آن، همه )از جمله رهارری( طارق قرانون دوم؛ ایشان از تدبیری خار داده

، ترا شرامل «طارق قرانون اساسری حرخرت خننرد همره»اساسی حرخت خننرد. زیررا ننوشرتند: 
همه طاق قانون اساسری حرخرت »مسئوالن نظام شود و رهاری مستآنی باشد؛ بلکه نوشتند: 

 «.خنیم
 ی نماینردگان مجلرس و قارل از برازنگری قرانون اساسری، طری  سوم؛ یک ماه پس از نامه

بره ارورتی  جاخره وضرعیت جنرگ ازآن»ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشرتند: نامه
چنان فروریتی نردارد خره بردون طررط در مجلرس و نظرارت ای آندرآمده است خه هیچ مسامه

« شورای محترم نگهاان مستقیمًا در آن مجمع طرط گردد، الزم دیردم نکراتی را مترذخر شروم
پس از آن، تنها در مواقعی خه بین مجلرس »ی آن نکات این بود خه  از جمله .(649)همان، ص. 

ی مصوب آن مجمرع طررط  نامهنگهاان اختالف است، به همان اورتی خه در آیینو شورای 
 در پایان به اعضای شورای نگهاان یادآور شدند: «. شده، عمل گردد

های طلاگی مصلحت نظام را در نظر گرفته و به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه خنند. بحت
هرایی بسرتخند، بلکه نظام را به بنرا حل نمیتنها مشکلی  هاست، نهرا خه در چهارچوب تئوری

 (218گردد. )همان، ص. اساسی میخشاند خه منجر به نقق ظاهری قانونمی
بینی راهکارهایی، بود تا با پیش« دستور بازنگری در قانون اساسی»چهارم؛ تدبیر موردنظر، 

نظرام ناچرار بره  حتی بررای حرّل معضرالت -جمله رهاری نظام از آن-مسئوالن و دومتمردان 
نقق قانون اساسی نشوند. اتفاقًا از موضوعات بسیار مهم در شورای بازنگری قرانون اساسری 

اندیشری و چاره« جمع میان والیت مطلقه و شمارش وظای  و اختیارات وی در قانون اساسی»
بینی برای همین مسامه بود تا در عین تصریا به والیت مطلقه فقیه، برای موارد غیرقابل پیش

یک از مسئوالن نظرام ناچرار بره نقرق قرانون شود، هیچرو می و معضالتی خه نظام با آن روبه
های فراوانری ارورت گرفرت و در نهایرت بره اساسی نشود. برای این منظور در این شورا بحت

قانون اساسی منتهی گردید تا رهاری بتواند از طریرق مجمرع  114افیودن بند هشتم به اال 
ت نظام، معضالت را حل خند و مجاور به نقق قانون اساسی نشود و اقردام تشخیص مصلح

 او خامال در چارچوب قانون اساسی باشد.
جمهور وقت برای بازنگری و ااالط در نامه به رئیس امام خمینینکته جامب این است خه 

مجمع تشرخیص مصرلحت نظرام بررای حرل »گانه را  قانون اساسی، یکی از محورهای هشت
، تعیرین «خه قدرتی در عررض قروای دیگرر نااشرد اورتی ت نظام و مشورت رهاری، بهمعضال
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« نهاد مجمع تشرخیص مصرلحت»ی  خردند. در نگاه ایشان، حّل معضالت نظام نیی بر عهده
نظرران، مسرئوالن و امفرض، متخصصان، اراحب؛ نهادی خه علی«شخص رهاری»بود، نه 

حرال، برر خرالفب ایرن  ر در آن جمرع بودنرد. باایندومتمردان درگیرب مشکالت و معضالت خشرو
قانون اساسی، حّل معضرالت را برر  114برداشت، شورای بازنگری به موجب بند هشتم اال 

ارورت  ی فقیه عادل )رهاری( نهاد تا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظرام، نره به عهده
 مستقیم، بدان ماادرت ورزد.

، ماننرد رویکررد امرام و امیام خمینییاز ارتحرال رویکرد رهار معظم انقالب اسالمی، پرس 
خه بازنگری قانون اساسی تاثیر چندانی در آن نهاده باشد. آنی ایشان بوده؛ بی مستند به سیره

 شده در قرانون اساسری بررای حرل معضرالت نظرام،  افیون بر راهکار تعیین ا  الل  خامن  آی 
خره امرام طور مستقیم وارد شود، چنان بهاز مشکل دیگری سخن گفتند خه رهاری ناچار است 

 شد. متن سخنان ایشان در این زمینه خامال گویاست:وارد می
اساسری آمرده، معنرایش ایرن ی فقیه خره در قرانون والیت مطلقه خنند خه اینها خیال میعضیب

توانرد بکنرد! معنرای والیرت امعنان است و هر خار خه دمش بخواهرد، مری است خه رهاری مطلق
ها احترام بگرذارد. منتهرا در مو قوانین را اجرا خند و به آن لقه این نیست. رهاری بایستی موبهمط

مو عمرل  اندرخاران امور بخواهنرد قرانونی را خره معتارر اسرت موبره والن و دستئمواردی اگر مس
والن ئخه مسر جایی ای را باز خرده و گفته آن اساسی راه چاره. قانون..شوندخنند، دچار مشکل می

رهاری مرجرع ... توانند بکنندخار نمی شوند و هیچدچار مضیقه می... امور در اجرای فالن قانون
جمهررور بررودم و جررایی خرره وقررت رئرریس طررور بررود. بنررده خررودم آن اسرت. زمرران امررام هررم همین

و  بعد از امام، دومت قالری. دادندنوشتیم و ایشان اجازه میهایی داشتیم، به امام نامه می مضیقه
جا مضیقه وجود دارد، شما  نویسند خه در ایندومت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می

ت می
ّ
خند و اگر احساس خرد اجازه بدهید خه این بخش از قانون نقق شود. رهاری بررسی و دق

ارورت معضرل مهرّم  دهرد. جاهرایی هرم خره بهخار را بکند، آن را انجام مری خه بناگییر باید این
 (22/1/1382ای،  امله خامنه )آیتشود. ست، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میی اخشور 

خره از طریرق مجمرع تشرخیص « معضرل»رهار معظم انقالب اسالمی، افیون بر عنروان 
اند خه برخی مواقع، هنیی یاد خرد« مضیقه»شود، از عنوان دیگری به نام مصلحت نظام حل می

ی جراری در  خنند خه به رفرع آن اقردام نماینرد، و آن را روّیرهمیمسئوالن از رهاری درخواست 
آید خه بازنگری قانون اساسری و افریودن بنرد اند. از این سخن برمیدانسته امام خمینیزمان 

برای جلوگیری از نقرقب قرانون اساسری بعرد از امرام  114هشتم به اختیارات رهاری در اال 
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چنان باقی مانرده ، هم«شوندرو می مسئوالن با آن روبههایی خه مضیقه»خافی ناوده و مشکلب 
 است. 

قانون اساسی، رهاری دارای والیت مطلقه  83اماته برخی بر این باورند خه به موجب اال 
هرای انقرالب اسرالمی وارد شرود؛ زیررا تواند در اورت انحراف مسرئوالن از آرمرانبوده و می

های خالفب خند خه از تصمیم گانه اقتضا میی سهنظارت مقام رهاری بر عملکرد مسئوالن قوا
شرع یا مغایر مصاما ملی آنران جلروگیری نمایرد؛ حتری اگرر منطارق برر ظرواهر قرانونی باشرد 

دانان بر این باورند خه اگر در برخی مروارد اسرتآنایی . برخی از حقو (660، ص. 4276نیا، )هدایت
جامعه، قروانین در جهرت رفرع مشرکالت جامعره خه با توجه به ماهیت حکومت و اقتضائات -

ی  گرردد، برا اندیشرهفقیه ناچرار از اقردامب فراترر از مروازین موضروعه مریومی -راهگشا نیستند
فقیه توسط نهاد نراظر دیگرری چراخه اعمال و تصمیمات ومی»حاخمیت قانون تعارضی ندارد. 
هرای یم مرذخور مطرابق برا ضررورتگیرد تا احراز گردد خه تصرممورد ارزیابی و نظارت قرار می

های شرعی اتخاذ و اعمال گردیده است. این همان االحیتی است خره در اجتماعی و بایسته
ادبیات حقو  اساسی ادعا شده درمواقع ضروری خه قوانین موضوعه در جامعه، بحران ایجراد 

تواننرد و مریباشرد، رؤسرای خشرورها خه از حل معضالت اجتماعی نراتوان مریخند و یا اینمی
های عمومی فراتر از موازین موضوعه اقردام نماینرد، مریکن اند در جهت تامین ضرورتمکل 

)کدخادایی و  « گو باشرند هرای پسرینی پاسرخالزم است نسات به اعمال مذخور در برابرر نظرارت

 .(644، ص. 4274جواهع،، 

 گیری نتیجه

شود، فراتر از اجرای تصدی حکومت میاز نگاه امام خمینی، قلمرو اختیارات فقیه عادمی خه م
گرذاری نمایرد. برا احکام فرعی شرعی است و مجاز است بر اسراس مصرلحت عمرومی قرانون

ی جامعره در  تاسیس جمهوری اسرالمی و رویرارویی حکومرت برا مشرکالت و معضرالت اداره
 ی اارلی اخرتالف برا های جدیدی از بحت گشروده شرده و نقطرهی امروز، افق دنیای پیچیده

های فقهی دیگر آشکارتر گردیده است. امرام خمینری در دوران زعامرت و رهارری خرود دیدگاه
بیش از پیش به این واقعیت رسیدند خه بدون توجره بره شررایط و مقتضریات زمران و مکران و 

گویی بره نیازهرای روز را داشرت و از  تروان از فقره موجرود انتظرار پاسرخعنصر مصلحت، نمری
ی خارآمد و امگو را ارائه نمود. درخواست جّدی ایشران از فقیهران ایرن جمهوری اسالمی، نظام

گو  بود خه با استفاده از ظرفیت فقه سنتی، دانش فقه را متناسب با نیازهرای روز، پویرا و پاسرخ
 خنند. 
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ی سیاسری،  خاطر رویارویی با مسرائل پیچیرده افیون بر این، چون در جمهوری اسالمی به
ی داخلرری و خررارجی، ضرررورت حضررور  اقتصررادی، فرهنگرری، دفرراعی و ماننررد آن در عرارره

داری  زمرام»خارشناسان و تشخیص مصلحت جامعه از سوی ایشران روشرن شرده و حرخرت از 
در  امام خمینییبیش از پیش احساس شده است،  «داری نهادی و ساختاری زمام»به « فردی

وابسرتگی آن بره شرخص ایشران ترالش فراوانری ی خشرور و عردم شردن ادارهراستای نهادینه
ارورت  تروان بهی امروز نمری نمودند. گویا ایشان به این نتیجه رسیده بود خه در دنیای پیچیده

پرداخت؛ بلکره جامعره نیازمنرد  ی مطلوب جامعه انفرادی، حتی با مشورت خارشناسان به اداره
اورت جمعی و در چرارچوب  های مختل  بهی خشور در زمینه ساختار مشخصی است تا اداره

 گیری از نظرات خارشناسی اورت گیرد.قانون با بهره
هرای نخسرت تاسریس جمهروری اسرالمی، و تاخید ایشان بر تدوین قانون اساسی در مراه

ی نهادهای قانونی خشور )مآل مجلس شورای اسالمی، گیر پرسی، و شکلرسمیت آن با همه
جمهوری و قوه قضائیه( و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا قابل ریاست

ارزیابی است؛ سپردن اختیار تشخیص ضرورت به مجلس شورا در موارد اختالف میان مجلس 
گردد. تخصصی ارزیابی می و شورای نگهاان نیی در راستای سپردن امور به نهادهای جمعی و

ی  ی اداره ی ده سرامه دستور بازنگری در قانون اساسی و رفع ایرادهای آن، خره در اثرر تجربره
خشور برای مسئوالن و دومتمردان آشکار شده بود، گام دیگری در جهت تمشیت امور بر مردار 

ی به منظرور شد خه گاهی نخست موجب می های قانون اساسی در دهه قانون بود؛ زیرا نقص
 حل معضالت نظام و رفع تنگناها، ااول قانون اساسی در قوای مختل  نقق گردد.
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 منابع
 قرآن خریم.

 اماالغه. نهج
 .84-22، اص (04)11، حکوم  ایالمی(. 1388استادی، ر. )

 (. بیروت: مؤسسة امتاریخ امعربی.23)ج تفسیی التحییی و التنویی. (. 1024عاشور، م.ط. ) ابن
 تهران: موسسه علوم انسانی و مطامعات فرهنگی. دروس امام خمینی و والی  مطلق  فقی .تا(.  بروجردی، م. )بی

(. قرم: مؤسسره 14. )جمجمود  آثار کننیه امیام خمینیی و ا بیشی  حکومی  اییالمی(. 1338جمعی از نویسندگان. )
 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 . قابل دسترس در: ا ات در دیبار جمظی ا  دا شجویان قزوینبی(. 22/41/1382ای، س.ع. ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8343 

 (. تهران: مرخی اسناد انقالب اسالمی.8. )جایناد  هض  ایالمی اییان(. 1318خسروشاهی، س.ه. )
 م خمینی.. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار اماصحیف  امام(. 1331خمینی، س.ر. )
 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.ریال  ببائع  البرر فی قادبه الضیر. (. 1383خمینی، س.ر. )
 (. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.2و  1)ج کتاب الایع. (. 1021خمینی، س.ر. )
 (. قم: موسسة امنشر االسالمی.3و  14)ج ایتفتائات ا  امام خمینی. (. 1022خمینی، س.ر. )

 (. تهران: موسسه چاپ و نشر عروج.1. )ج هض  امام خمینی(. 1381روحانی، س.ط. )
 (. بیروت: دارامفکر.3 (. تفسیر امسمرقندی. )ج1012سمرقندی، ن. )

تهران: اداره خل (. 3و  1ام (. )ج1321اورت مشروط مذاخرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )
 امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی.

(.تهرران: اداره خرل امرور فرهنگری و روابرط 3ب(. )ج1321اورت مشروط مذاخرات شورای برازنگری قرانون اساسری )
 عمومی مجلس شورای اسالمی.

 ن: شرخت سهامی انتشار.. تهرابحثی در میجظی  و روحا ی تا(. والیت و زعامت. در: طااطاایی، س.م.ط. )بی
 (. اردن: دارامکتاب امآقافی.8. )جالتفسیی الکایی: تفسیی القیآن الظمیمم(. 2448طارانی، س. )
 (. تهران: ناار خسرو.3)ج مجمع الایان فی تفسیی القیآن.(. 1332طارسی، ف. )

 (. بیروت: داراممعرفة.23. )ججامع الایان فی تفسیی القیآن (. 1012طاری، م. )
 (. تهران: ناار خسرو. 18)ج الجامع ألحکام القیآن.(. 1320طای، م. )قر 

 امله امعظمی مرعشی نجفی. (. قم: ختابخانه عمومی حضرت آیت2)ج فق  القیآن. (. 1048قطب راوندی، س. )
 (. تهران: ختابفروشی اسالمیه.8)ج منهج الصادقین فی إلزام المخالفین.تا(. خاشانی، ف. )بی

 خربال: مکتاه نینوی امحدیآه. البین و االیالم. (. 1334ش.م.ط. ) امغطاء،خاش 
 تهران: نشر دادگستر. حاکمی  قا ون و  والی  مطلق  فقی .(. 1311خدخدایی، ع.ع. و جواهری، م. )

 . تهران: نشر نی.ها  حکوم  دینیدغبغ (. 1331خدیور، م. )
 سالمیة.(. تهران: دارامکتب ال 8)ج کافی. (. 1043خلینی، م. )

 (. بیروت: دارامکتب امعلمیة.8)جالنک  و الظیون. تا(. ماوردی، ع. )بی
 پژوهشی امام خمینی.-قم: موسسه آموزشی ناهی پذرا ب   میی  والی  فقی. (. 1312مصااط ییدی، م.ت. )

 (. تهران: دار امکتب السالمیة.11)ج تفسیی  مو  .(. 1331مکارم شیرازی، ن. )
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 نا. جا: بی. بیالل  منتمی  خاطیات آی تا(. منتظری، ط.ع. )بی
 قم: مؤسسه امنشر االسالمی. کلمات یبیبه فی مسائل جبیبه. (. 1018مومن قمی، م. )

 س.ج. ورعی )تحقیق و تصحیا(. قم: بوستان ختاب. المل .االم  و تنزی  تنای  (. 1382نائینی، م.ط. )
(. قم: دبیرخانه مجلس خارگران 10)جبوین و با  نی  قا ون ایایی. مجمود  ایناد و مبارک تتا(.  ورعی، س.ج. )بی

 رهاری.
م. هاشمی )به اهتمام(. تهران: دفتر  .2631آرامش و چالش، کار ام  و خاطیات یال (. 1382هاشمی رفسنجانی، ا. )

 نشر معارف انقالب.
ع.ر. هاشمی )بره اهتمرام(.  .2631یال  پایان دفاع، آغا  یا  بپی، کار ام  و خاطیات(. 1314هاشمی رفسنجانی، ا. )

 تهران: دفتر نشر معارف انقالب.
. قرم: هاوالی  فقی ، حکوم  مطلق ، تمایزات و تفاوت(. جایگاه قانون در نظام والیت فقیه. در: 1312نیا، ف. )هدایت

 .االحیان فاطمهبیت
 



 

A
b
st

ra
ct

s 

 

References 

Borujerdi, M. (n.d.). Imam Khomeini’s lectures and absolute guardianship 

of the jurist. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. 

Collected works of the conference of Imam Khomeini and the idea of Islamic 

government. (1999). Vol. 10. Qom: Institute for Compilation and Publication 

of Imam Khomeini’s Works. 

Elaborate report of negotiations of the final consideration of the Constitution 

of the Islamic Republic of Iran. (1990a). Vol. 1 and 2. Tehran: The Office of 

Cultural Affairs and Public Relations of the Islamic Consultative Assembly. 

Hashemi Rafsanjani, A. (2003). Peace and challenge, record and memoires 

of 1983. (M. Hashemi, Ed.). Tehran: Daftar-e Nashr-e Maaref-e Enghelab. 

Hedayatnia, F. (2013). The place of law in the system of the guardianship of 

the jurist. In Guardianship of the jurist, the absolute reign, distinctions and 

differences. Qom: Bayt al-Ahzan Fatima. 

Ibn ʿAshur, M. T. (1999). Tafsīr al-taḥrīr wa-l-tanwīr. Vol. 23. Beirut: 

Muʾassasa al-Tarikh al-ʿArabi. 

Kadivar, M. (2000). Concerns of the religious government. Tehran: Ney 

Publication. 

Kadkhodaei, A. A. and M. Javaheri. (2012). The rule of law and absolute 

guardianship of the jurist. Tehran: Dadgostar Publication. 

Kashani, F. (n.d.). Manhaj al-ṣādiqīn fī ilzām al-mukhālifīn. Vol. 8. Tehran: 

Islamiyya Bookstore. 

Kashif al-Ghitaʾ, S. M. H. (1911). Al-Dīn wa-l-Islām. Karbala: Maktaba 

Naynawi al-Haditha. 

Khamenei, S. A. (2003). Speech in the meeting with a group of students 

from Qazvin. Accessible at: 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703. 

Khomeini, S. R. (2000). Kitāb al-bayʿ. Vol. 1 and 2. Tehran: Institute for 

Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 

Khomeini, S. R. (2000). Ṣaḥīfi Imam. Tehran: Institute for Compilation and 

Publication of Imam Khomeini’s Works. 

Khomeini, S. R. (2001). Inquiries for Imam Khomeini’s fatwas. Vol. 3 and 

10. Qom: Islamic Publication Institue. 

Khomeini, S. R. (2008). Risāla badāʾiʿ al-durar fī qāʿida lā-ḍarar. Tehran: 

Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 

Khosrowshahi, S. H. (2016). Documents of the Islamic movement of Iran. 

Vol. 8. Tehran: Islamic Revolution Document Center. 

Kulayni, M. (1986). Kāfī. Vol. 5. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyya. 

Makarem Shirazi, N. (1992). Tafsīr nimūni. Vol. 19. Tehran: Dar al-Kutub 

al-Islamiyya. 

Mawardi, A. (n.d.). Al-Nukat wa-l-ʿuyūn. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-

ʿIlmiyya. 

Mesbah Yazdi, M. T. (2017). A glance at the theory of the guardianship of 

the jurist. Qom: Imam Khomeini Education and Research Institute. 

Momen Ghomi, M. (1994). Kalimāt sadīda fī masāʾil jadīda. Qom: Islamic 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703


 

 

 

V
o
l 

2
5

, 
N

o
. 

9
8
, 
S

u
m

m
er

 2
0
2

2
 

Publication Institute. 

Montazeri, H. A. (n.d.). Memoires of Ayatollah Montazeri. (n.p.) 

Nahj al-Balagha. 

Naʿini, M. H. (2003). Tanbīh al-umma wa-tanzīh al-milla. (S. J. Varai, Ed.). 

Qom: Boostan-e Ketab. 

Ostadi, R. (2006). The Assembly of Experts and the legitimacy of the 

governmental system. Ḥukūmat Islāmī, 11(4), 66-80. 

Qurtubi, M. (1985). Al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān. Vol. 15. Tehran: Nasir 

Khusraw. 

Qutb Rawandi, S. (1984). Fiqh al-Qurʾān. Vol. 2. Qom: Library of 

Ayatollah Marʿashi Najafi. 

Rouhani, S. H. (2002). Imam Khomeini’s movement. Vol. 1. Tehran: Oruj 

Publishing Institute. 

Samarqandī, N. (1995). Tafsīr al-Samarqandī. Beirut: Dar al-Fikr. 

Tabarani, S. (2008). Al-Tafsīr al-kabīr: tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm. Vol. 5. 

Jordan: Dar al-Kitab al-Thiqafi. 

Tabarsi, F. (1991). Jāmiʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān. Vol. 23. Beirut: Dar 

al-Maʿrifa. 

Tabarsi, F. (1993). Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān. Vol. 3. Tehran: 

Nasir Khusraw. 

Tabatabaʿi, S. M. H. (n.d.). Guardianship and headship. In A discussion of 

authority and clergy. Tehran: Sherkat Sahami Enteshar. 

The Quran. 

Varai, S. J. (n.d.). Collected documents and records of compilation and 

revision of the Constitution. Vol. 14. Qom: Secretariat of the Assembly of 

Experts on Leadership. 

 


